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Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2012
Προς εκτοπισμένους δημότες Καραβά
και φίλους της σκλαβωμένης κωμόπολης,
Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω:
1. Εκδήλωση «Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-13 και η συμμετοχή των Κυπρίων εθελοντών» Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 7.30μμ, οίκημα Π.Ι.Κ.:
Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» και το Δημοτικό
Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά διοργανώνει την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 7.30μμ
εκδήλωση με τίτλο «Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και η συμμετοχή των Κυπρίων εθελοντών».
Στην εκδήλωση θα γίνουν δύο κύριες παρουσιάσεις. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει από τον
Αναπληρωτή Καθηγητή Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρο
Παπαπολυβίου με θέμα «Η προσφορά των Κυπρίων εθελοντών στους Βαλκανικούς Πολέμους του
1912-1913» με αναφορά στη θυσία του Δημάρχου Λεμεσού και πολιτευτή Χριστόδουλου Σώζου που
σκοτώθηκε στο Μπιζάνι στις 6 Δεκεμβρίου 1912, πριν ακριβώς 100 χρόνια. Η δεύτερη παρουσίαση θα
γίνει από τον ιστορικό ερευνητή του Κέντρου Ερευνών της Ιεράς Μονής Κύκκου κ. Κωστή Κοκκινόφτα
με θέμα «Η προσφορά των Καραβιωτών εθελοντών στους Βαλκανικούς Πολέμους».
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Δήμαρχος του αδελφοποιημένου Δήμου Αμυνταίου κ. Ιωακείμ
Ιωσηφίδης, ο Μητροπολίτης Κερύνειας κ. Χρυσόστομος, ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Βασίλης
Παπαΐωάννου και εκπρόσωπος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Πρέσβης της Ελλάδας
θα τιμηθεί για τη διαχρονική στήριξή του στο έργο του κατεχόμενου Δήμου μας, καθώς επίσης στο
πρόσωπό του θα εκφραστεί η εκτίμηση ολόκληρου του Κυπριακού Ελληνισμού για τη στήριξη και
βοήθεια που προσφέρει ο Ελληνικός λαός και η πολιτεία της Ελλάδας στον αγώνα του Κυπριακού
Ελληνισμού για να αποκτήσει η πατρίδα μας την ελευθερία της. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα
παρουσιάσει ο συνδημότης μας Σάββας Κοσιάρης.
Σημειώνουμε ότι μέσα από το περιεχόμενο της πιο πάνω εκδήλωσης θα προβληθούν αξιόλογα
ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με τον κατεχόμενο Δήμο μας, καθώς επίσης και το ότι το συνολικό
πρόγραμμα της εκδήλωσης θα δώσει μια σημαντική αναβάθμιση στις ποιοτικές εκδηλώσεις που
διοργανώνει ο Δήμος μας.
Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη
συμμετοχή των Κύπριων εθελοντών στους Βαλκανικούς πολέμους.
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2. Έκθεση Φωτογραφίας «Ο Καραβάς πριν τον 1974» - Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά έχει αναλάβει μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία και
διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Αναζητώντας ψηφίδες της ιστορίας του Καραβά πριν το
1974». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 7.15μμ στο οίκημα του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο Στρόβολο (σχετική πρόσκληση επισυνάπτεται). Τα εγκαίνια
της έκθεσης θα τελέσει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος
Χριστοφίδης. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν την προσπάθεια της Νεολαίας για συλλογή
φωτογραφικού υλικού από τον Καραβά πριν το 1974 παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα
γραφεία του Δήμου Καραβά στο 22 516937 και στο συντονιστή της οργανωτικής επιτροπής, Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου μας Λάμπρο Μαούρη – 99495718 μέχρι τις 8
Δεκεμβρίου 2012.
3. Εκδήλωση - Προβολή Ντοκιμαντέρ «Σε ξένη Πατρίδα» Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας διοργανώνει μια ποιοτική και αξιόλογη εκδήλωση
με δύο θέματα που έχουν σχέση με τις παραδόσεις μας και την αγάπη των αποδήμων μας για την
Κύπρο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 7.30μμ στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ΠΙΚ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του
συνεργάτη του Δήμου μας Πέτρου Πετρίδη με τίτλο «Σε ξένη πατρίδα» με θέμα τους αποδήμους μας,
τις παραδοσιακές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που διοργανώνουν στο εξωτερικό και ειδικά
στην Αμερική. Το χορευτικό συγκρότημα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου μας θα
παρουσιάσει στη συνέχεια ένα ποιοτικό πρόγραμμα με Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς.
4. Εκδήλωση «Απονομές Ταμείου Υποτροφιών Δήμου Καραβά» - Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013, ώρα
7.00μμ, οίκημα Π.Ι.Κ.:
Η καθιερωμένη εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος μας για τις απονομές των χορηγιών από το
Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 στο
Οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο Στρόβολο και ώρα 7.00μμ. Έχουν ήδη σταλεί με
προηγούμενή μας επιστολή πληροφορίες για το θέμα. Χορηγίες θα δοθούν σε όλους τους πρωτοετείς
φοιτητές Πανεπιστημίων (Κύπρου και Εξωτερικού) με καταγωγή τον Καραβά και οι οποίοι έχουν
επίσης εξασφαλίσει βαθμολογία άριστα στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Περισσότερες
πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία
του Δήμου μας και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.karavas.org.cy.

Με τους θερμούς χαιρετισμούς εκ μέρους όλων
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά,

Γιάννης Παπαϊωάννου, Δήμαρχος
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